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Vaše značka:  
Ze dne: 11. 09. 2020 
Č. j.: MULTM/0056189/20/KST/ECh 
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Bc. Martina Skoková 
Telefon: +420 416 916 206 
E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 
 
Litoměřice 25. 09. 2020 
 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane, 
 
dne 11.09.2020 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících informací: 

Požadované informace: 

Žádám MěÚ Odbor dopravy a silničního hospodářství v Litoměřicích na základě zákona 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o odpovědi a dokumenty 
k následujícím změnám místních úprav v silničním provoze v Litoměřicích. 

1. Kdo, kdy a na jaký podnět provedl změnu místní úpravy v ulici Březinova cesta 
spočívající ve dvojí změně přednosti v jízdě v celé délce uvedené ulice. Zejména pak 
v části, kde jsou křižovatky Březinova cesta/Nezvalova a Březinova cesta/Revoluční 
a Březinova cesta je vůči oběma jmenovaným ulicím ulicí vedlejší ? 

Žádám o zaslání kopie usnesení či jiného dokumentu s příslušným čj. a podpisem 
oprávněné odpovědné osoby, který tuto změnu zavádí. 

2. Kdo, kdy a na jaký podnět provedl změnu místní úpravy na ulici Dalimilova spočívající 
v jejím zjednosměrnění směrem od ulice Žitenická po křižovatku ulic 
Kozinova/SokoIovská/DaIimilova ? 

Žádám o zaslání kopie usneseni či jiného dokumentu s příslušným čj. a podpisem 
oprávněné odpovědné osoby, který tuto změnu zavádí. 

3. Kdo, kdy a na jaký podnět provedl změnu místní úpravy na ulici Husova spočívající 
v jejím zjednosměrnění směrem od křižovatky ulic Nerudova/Husova/WoIkerova 
po ulici Žitenická ? 
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Žádám o zaslání kopie usneseni či jiného dokumentu s příslušným čj. a podpisem 
oprávněné odpovědné osoby, který tuto změnu zavádí. 

Poskytnuté informace: 

1. Změna přednosti v jízdě v ul. Březinova cesta byla povolena opatřením OP ze dne 
13.07.2020 vydaným odborem dopravy a silničního hospodářství na základě žádosti 
majetkového správce místních komunikací tj. OÚR MěÚ Litoměřice. Po nabytí 
účinnosti (30.07.2020) byla úprava objednána u firmy Dopravní značení Litoměřice 
s.r.o. 

2. a 3. Změna místní úpravy byla povolena a realizována v rámci jednoho řízení. 
Zjednosměrnění ul. Dalimilova, Husova (a dalších ul. mezi ul. Husova a Dalimilova) 
bylo povoleno opatřením OP ze dne 03.12.2018 vydaným odborem dopravy 
a silničního hospodářství na základě žádosti projektanta Ing. Kamila Žilky, Velká 
Dominikánská 103, Litoměřice, který zastupoval majetkového správce OÚR MěÚ 
Litoměřice. Úprava byla objednána u tehdejší firmy Dopravní značení Litoměřice 
s.r.o. a realizována byla po nabytí účinnosti opatření, přesněji vzhledem 
ke klimatickým podmínkám byla realizována až po zimním období 2018/2019. 

S pozdravem 

Bc. Martina Skoková 
vedoucí odboru KSaT 

 
Přílohy: 
1) Opatření OP č.j. MULTM/0042399/20/DOP/JLa ze dne 13.07.2020 /Březinova cesta/ 
2) Opatření OP č.j. MULTM/0077674/18/DOP/JLa ze dne 03.12.2018 /ul. Dalimilova 
a ul. Husova/ 
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